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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3ª ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
Ás quatorze horas (14h00m) do dia quatro de abril de dois mil e dezenove (04/04/2019), na sala
de reuniões da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, reuniu-se publicamente a Comissão
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 13/2019, de 07/01/2019, sob a presidência
do Senhor LUÍS RICARDO MARQUES, estando presente o membro a Senhora GISELE TAÍS FIOCO, e
o Senhor ADILSON JOSÉ LOPES SILVA representante da proponente LOPES E PÉCORA
CONSTRUÇÕES para o ato de abertura e julgamento das propostas referentes a Tomada de Preços
nº 01/2019, Processo Administrativo nº 3.577/2019, destinado a Contratação de empresa
especializada para execução de obra de infraestrutura (Drenagem de Águas Pluviais e
Recuperação do Pavimento). O Senhor Presidente inicialmente apresentou aos presentes os
envelopes

Propostas

das

proponentes

previamente

habilitadas

FLEX

–

COMÉRCIO

E

REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 10.350.473/0001-72 e LOPES E PÉCORA CONSTRUÇÕES,
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – CNPJ: 01.139.357/0001-18 para verificação quanto a
inviolabilidade e integridade. Aberta a palavra, ninguém se manifestou. Ato contínuo ocorreu a
abertura dos envelopes, tendo os seus conteúdos sido lidos e colocados à disposição dos presentes
para rubrica e análise. Aberta a palavra, nenhuma manifestação. Da análise e exame das
propostas, à vista das exigências constantes do Edital, a Comissão, mediante a ausência de pessoal
técnico para a análise das planilhas orçamentárias juntadas as propostas deliberou pela suspensão
da sessão para que seja feita a análise. Aberta a palavra, nenhuma manifestação. O Senhor
Presidente então determinou que o processo fosse encaminhado à Divisão de Licitação e Contratos
com vistas ao cumprimento do artigo 109 e inciso VI do artigo 43 da Lei de Licitações. Assim, saem
os presentes intimados. Em nada mais havendo a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e achada conforme, vai assinada por mim GISELE TAÍS FIOCO – CPF: 455.640.848-29
. . . ................................................. que secretariei a sessão, pelo representante e pelos membros
da Comissão presentes. Porto Ferreira, 04/04/2019.
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